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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

KOPOGTATNAK
AZ ABLAKON

Már nyitom, nyitom, cinege,
Gyere, meleg van idebe!
Itt van szalonna, friss köles,
Csak válogass, csak csipegess!

Odább hussan a kis bolond,
És csupa félés, csupa gond.
Kiszórom a magot neki.
Rám pislog, aztán fölszedi.

(Gazdag Erzsi: Cinegeetetés)
Bizony, a hidegedõ idõvel „kopogtatnak
az ablakon” az udvarokba húzódó mada-
rak, az ágakon himbálózva várva a jóté-
kony emberi adományt: a számukra túl-
élést jelentõ napi eleséget. A boltokban
is megjelentek már a cinkegolyók, mag-
vak, madáretetõk, -itatók, -odúk. Ne le-
gyünk hát restek kis vendégeink kedvé-
ben járni, ha már megtisztelik házunkat
bizalmukkal. Cserébe pazar látványban
lehet részünk, ahogy ide-oda röppennek
a kertben, falatoznak, csivitelnek, kor-
tyolgatnak s megfürdenek az itatóban.
Lakótelepen, emeleten lakóknak sem
kell lemondaniuk errõl az élményrõl, hi-
szen erkélyen, ablakban is vendégül lát-
hatjuk tollas barátainkat. A Magyar Ma-
dártani Egyesület honlapján jó tanácsok-
hoz és akár kellékekhez is hozzájutha-
tunk.
De nemcsak a látvány miatt érdemes
gondoskodni a madarakról novembertõl
áprilisig. A kis szárnyasok ugyanis renge-
teg kártevõtõl szabadítanak meg ben-
nünket a vegetációs idõszakban.

Hargitai–Kiss Virág Írás a 2. oldalon.

TÁNCKAVALKÁDTÁNCKAVALKÁD
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JUBILEUMI TÁNCKAVALKÁD
Erõemelõk, szimfonikus hangverseny,
színház és könnyûzenei koncert után ezút-
tal a helyi tánccsoportok és meghívott ven-
dégeik töltötték meg a József Attila Mûve-
lõdési Központ színháztermét és színpa-
dát. A jubileumi, X. alkalommal megren-
dezett Tánckavalkád iránt olyan sok volt
az érdeklõdõ, hogy az összes pótszéken ül-
tek, a falak mellett is álltak, sõt, sokan az
aulába szorultak, de egy kivetítõnek kö-
szönhetõen nem maradtak le a kétrészes
mûsorról.
A fellépõket dr. Sükösd Tamás polgármes-
ter nyitóbeszéde után Benéné Judit, a Ten
Dance senior csoportjának tagja konferál-
ta fel.

Elsõként Szõke Fanni és Radnai Zoltán,
az est szervezõinek és házigazdáinak sár-
bogárdi és alapi tanítványai, a Ten Dance
Táncklub és a Tehetség Mûvészeti Iskola
gyermek és junior táncosai pördültek a

színre. Az óvodásokból és kisiskolásokból
álló csoporttal meglepetésként fellépett
Bokányi Zsolt, a székesfehérvári Vörös-
marty rádió mûsorvezetõje, több zenekar
alapítója, aki kislányával táncolva énekes
produkcióval örvendeztette meg a publi-
kumot.
A Belly Girls nyolc év alatt nagylányokká
cseperedett és táncban is sokat fejlõdött

hastáncosai az est folyamán modern, fáty-
las, dobszólós és fúziós koreográfiákkal
kápráztatták el a nézõket. Felkészítõjük
Kovácsné Jaksics Ildikó.
A Szent István Tagiskola Töbörzsöki Tán-
coló Talpak nevet viselõ hiphopcsapatát
Domjánné Dodonka Zita tanította be, aki
heti rendszerességgel foglalkozik a gyere-
kekkel, kihasználva a tánc jótékony hatá-
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sait a tanulásra, valamint a közösség, ösz-
szetartás fejlesztésére. A lelkes, zeneimá-
dó csapat határtalan lendülettel, szorgos
gyakorlással, egymás biztatásával készült
erre az alkalomra.
Tinódyné Liszi Helga energikus, önfeled-
ten mosolygó Zumba-csapata kétszer is
bemutatta ezt a szórakoztató és fizikailag
is felfrissítõ, táncos fitneszformát, melybe
2012 óta kapcsolódhatnak be az érdeklõ-
dõk a gimnáziumban tartott foglalkozáso-
kon.
Szintén többször tapsolhattunk az Írisz
Duó és az Írisz Sisters hastánckoreográ-
fiáinak.

A Mészöly Géza Általános Iskola 6. osztá-
lyos lányai idén szeptemberben kezdtek
táncot tanulni Radnai Zoltán szárnyai
alatt, a Tehetség Mûvészeti Iskola képzése
keretében. Õk egy rövid showtáncot adtak
elõ a karácsony jegyében.
Az est elsõ felének zárásaként Radnai Zol-
tán és Szõke Fanni, valamint vendégeik,
Kardos István és Vesztergom Anna Eszter
– mind a négyen a budapesti Fenomén
TSE versenyzõi – lenyûgözõ standard kûrt
adtak elõ: bécsi keringõt, tangót és quick
stepet.

Zoli és Fanni párosában a második rész-
ben is gyönyörködhettünk.
De láthattuk a Ten Dance senior csoport-
ját is, melyet öt páros alkot. Közülük ezút-
tal négy pár állt színpadra standard tán-
cokkal. Céljuk a különféle tánclépések el-
sajátítása mellett a jó hangulat, a testmoz-
gás és az egészségmegõrzés.

A hiphop kedvelõi nagy üdvrivalgással fo-
gadták a Panic Crew népes csapatát. Taná-
ruk, Gászler Dóra több csoporttal is büsz-
kélkedhet, a legkisebbektõl a legnagyob-
bakig (Panic Kids, Panic Black, Panic Fu-
ture). Közülük ketten – Nagy Alexandra és
Szabó Olivér – szólóban is megmutatták
magukat.
Különleges színfoltja volt az eseménynek a
SambAmor (azaz szamba szerelem), mely-
nek két tagja meghívásra érkezett Sárbo-
gárdra, bemutatni a riói karneválok forró
csillogását. A csoport 2006 óta van jelen a
hazai és európai rendezvények palettáját.

Tagjai számos latin-amerikai tánc lelkes
mûvelõi, és nem egyszer jártak már Brazí-
liában. Egyedi, kézzel varrt, brazil készítõk
által megálmodott kosztümjeik, autenti-
kus, táncra buzdító zenéik Dél-Amerikába
repítettek minket.
A tánckavalkád fináléjaként minden fellé-
põ a színpadra vonult, a közönség pedig
még egyszer nagy tapssal köszönte meg az
élményt.

Az eseményt szponzorálták: Hírház, Fair
Bútorbolt, Szivárvány papír-, írószer- és
ajándékbolt, Bereczk Róbert, Aranyorsó,
Irka papír- és játékbolt, Fõtéri Cukrászda,
Szõke család, József Attila Mûvelõdési
Központ.

Hargitai–Kiss Virág
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Elhunyt Horváth János
Életének 99. évében elhunyt Horváth
János közgazdász, politikus, a magyar
közélet doyenje.
Horváth János a negyvenes évekbeli Kis-
gazdapárt képviselõje volt, megjárta a
Gestapo és a kommunisták börtönét is, ké-
sõbb emigránsként közgazdászprofesszor-
ként tevékenykedett az Egyesült Államok-
ban, a Republikánus Párt képviselõjelöltje
is volt Indianában. A rendszerváltás után
tért vissza Magyarországra, 1998-tól 2014-
ig a Fidesz képviselõje volt az Országgyû-
lésben.
A Fejér megyei Cecén 1921. november
7-én született Horváth János 1940-ben
érettségizett a Gróf Széchenyi István Fel-
sõkereskedelmi Iskolában, Budapesten.
Ekkor felvételt nyert a József Nádor Mû-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közgazdasági Karára, ahol 1946-ban dip-
lomázott. Tanulmányait munka mellett
végezte el, a Nostra Általános Közraktár
Vállalatnál volt könyvelõ, majd fõkönyve-
lõ. 1945 és 1947 között a könyvelési részleg
vezetõje volt.

1944-ben részt vett a Magyar Nemzeti
Függetlenségi Mozgalomban, emiatt a
Gestapo letartóztatta. Halálraítélték, de a
börtönbõl sikerült megszöknie. 1945-ben a
budapesti törvényhatósági bizottság tagjá-
vá választották. Ugyanebben az évben az
FKGP színeiben (amelynek 1942 óta tagja
volt) megválasztották nemzetgyûlési kép-
viselõnek, a kampány során Kádár János-
sal vetélkedett Angyalföldön a választók
meggyõzéséért.

Horváth János a parlamenti mûködése
alatt a miniszterelnök munkatársa, a Ma-
gyar Parasztszövetség gazdaságpolitikai

igazgatója és az agrárszövetkezeti központ
igazgatója is volt. Ugyanebben az idõszak-
ban a párt XIII. kerületi elnöke is. 1947. ja-
nuár 16-án a Magyar Közösség-ügyben ko-
holt vádak alapján letartóztatták, majd
ugyanebben az évben négyévi kényszer-
munkára ítélték. Parlamenti és törvényha-
tósági mandátumaitól megfosztották.
1951-ben szabadult. 1954-ig a Siemens
Röntgengyárban, majd 1956-ig a Beloian-
nisz Híradástechnikai Gyárban munkás,
illetve mûszerész volt.

Az 1956-os forradalom kitörésekor az Or-
szágos Gazdasági Újjáépítési Tanács ügy-

vezetõ elnöke lett. Emellett újra az FKGP
XIII. kerületi szervezetének elnökévé vá-
lasztották. A forradalom leverése után
emigrálni kényszerült. Elõbb Strasbourg-
ban a Magyar Forradalmi Tanács egyik
szervezõje, majd New Yorkban a Kossuth
Alapítvány egyik létrehozója lett.
1958 és 1966 között hallgatott közgazda-
ságtant a Columbia Egyetemen, ahol meg
is szerezte közgazdaság-tudományi dokto-
rátusát. Amerikai tanulmányainak befeje-
zése után az egyetem oktatója, majd
1968-tól a Butler Egyetem közgazdászpro-
fesszora lett. Kutatási területe az infláció,
a munkanélküliség, az agrárszféra és a
növekedés témakörét ölelte fel.
1992-ben a Republikánus Párt jelöltje volt
Indiana 10. számú választókerületében.
A rendszerváltás után többször hazaláto-
gatott, 1997-ben költözött végleg Magyar-
országra. A Corvinus Egyetem vendégpro-
fesszora volt.
1998-ban, Orbán Viktor kérésére elvállal-
ta a Fidesz gazdaságpolitikai bizottságá-
nak vezetését. A pártba is belépett. Az
1998-as országgyûlési választásokon a Fi-
desz országos listájáról bejutva 51 év után
újra parlamenti mandátumot szerzett,
ahogy 2002-ben és 2006-ban is. Varga
László 2003-ban bekövetkezett halála
után az Országgyûlés legidõsebb tagja, s
mint ilyen, korelnöke lett.
2010-ben a párt Fejér megyei területi listá-
járól jutott a parlamentbe, ahol 2006 óta a
külügyi és határon túli magyarok bizottsá-
gának tagja. A 2014-es országgyûlési vá-
lasztáson már nem indult.
2011-ben megkapta a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend nagykeresztjét.
Forrás: mandiner.hu, fotók: 24.hu, kor-
mány.hu
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Elhunyt
dr. Keszthelyi Gábor

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy november 20-án elhunyt dr. Keszthelyi Gábor állat-
orvos. Temetése november 30-án 13.00 órakor lesz Sárkeresztúron.

Emlékezzünk rá egy Somogyvári Anett ál-
tal készített 2016-os interjúval:
Dr. Keszthelyi Gábor 1946. február 27-én
született Nagymaroson, ezután rövid sza-
dai kitérõ után Gödöllõre került, az 50-es
évek elején.

1956-ban az Agrártudományi Egyetem
tangazdaságában – melyet Monostori Ist-
ván vezetett – lévõ lovardában került közel
a lovakhoz. Elsõ edzõje a híres lovaglóta-
nár, id. Bodó Imre volt, második Németh
László. Elsõ versenyein Ici-Pici nevû lován
tûnt fel tehetségével.
1959 decemberében az Újpesti Dózsa
klubjába igazolt, a Tattersallban lovagolt.
Tóth István rendõrszázados volt az edzõje,
mindketten Gödöllõn laktak, Gábor min-
dig foglalt Pista bácsinak helyet a HÉV-en,
aki majdnem minden nap elmondta neki:
„Gábor, tanulj, neked tanulni kell!” Sze-
rencsére hallgatott rá.
Ezután felgyorsultak az események.
1960-ban ifjúsági válogatott lett, a váloga-
tott akkori tagjai rajta kívül Ákos Ajtony,
Halász Jutka, Frank Elemér és Varró Jó-
zsef voltak. A római olimpia elõtt egy hó-
nappal Velencében volt az ifjúsági Euró-
pa-bajnokság, különbözõ okok miatt ott-
hon maradt, pedig abban az évben meg-
nyerte a hazai ifjúsági bajnokságot.
1961-ben az angliai Brightonban tartották
az ifjúsági kontinensbajnokságot, ezen
már részt vett Ormódi nevû lovával; a csa-
pat hetedik lett, neki sajnos egy bukás mi-
att nem sikerült a verseny. Itthon viszont
még sérülten is sikerült megszereznie az
ifjúsági bajnoki címet.
1962-ben politikai okokból nem indultak a
magyarok az Európa-bajnokságon, mivel a
bajnokságot Nyugat-Berlinben tartották.

1963 volt a legkedvesebb éve: Hollandiá-
ban, Rotterdamban tartották az ifi EB-t,
ahol csapatban negyedik helyen végeztek,
lova Parafa volt. A tartaléklovak versenyét
pedig Párkány nevû lovával nyerte meg. Az
elsõ egyetemi felvételije nem sikerült, de

még nem vonultathatták be, így 1963 és
1964 között a BLK lovasa is volt egy évig,
edzõje Tóth Béla. Ezt követõen a kiskun-
halasi Határõr Dózsa átigazolta, így Kis-
kunhalason folytatta versenyzõi pályafutá-
sát, edzõje Hirling József volt. A leszerelés
elõtt körülbelül fél évvel Hirling József fe-
lültette Veteránra. Akkor ezt a lovat nem
nagyon tudták lovagolni, neki sikerült. Ezt
követõen évekig Veteránnal versenyzett
és vele hagyta abba a versenypályafutását
egy csúnya bukás után Vilniusban, 1973-
ban.

1967-69-ben egymás után háromszor nyer-
ték meg a felnõtt magyar bajnokságot. A
bajnok csapatot a Suti István – Ragyogó,
Varró József – Pó, Riazik Pál – Obeliszk és
Keszthelyi Gábor – Veterán párosok al-
kották. Nemzetközi versenyeken is gyõz-
tek. Veteránnal 205 cm-t ugratott kõfalon.
Visszatérve a bukásra, 1973 májusában sú-
lyosan megsérült. Akkor már megszerezte
az állatorvosi diplomát, úgy, hogy közben
nem hagyta abba a versenyzést. Egy évig
volt gipszben a keze, bonyolult mûtéttel
tudták csak helyrerakni. Miután helyre-
jött, abbahagyta a versenyzést, mert Ta-
másiban, ahová állatorvosként helyezték,
nem tudta folytatni. Ezt követõen Sár-
keresztúrra került, és ott élt haláláig. A lo-
vassporttól nem távolodott el. Díjugra-
tóversenyt rendezett, majd miután felfej-
lõdött a térségben a fogathajtás, minden
évben C kategóriás kettesfogathajtó-ver-
senyeken látta el az állatorvosi feladato-
kat. Három község, Sárszentágota, Sár-
keresztúr és Káloz állatorvosa volt, a ver-
senyeken ingyen dolgozott, hobbiból. Azt
vallotta: azért sem öregszik, mert még nem
dolgozott életében, csak a hó végi és az év
végi kötelezõ beszámolókat tekintette
munkának.
Fotók: Somogyvári Anett (archív)
Forrás: dijugratoszakag.hu
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EMLÉKEZÉS
Szomorú hírrõl értesültem a múlt héten: elhunyt régi öreg barátunk, Wanderer Géza
lajoskomáromi pékmester, a híres harmonikás, Tabányi Mihály tanítványa. Lapunkban
számtalan alkalommal olvashattak róla kishírekben és a vele készült életmûinterjúban
egyaránt. Minden évben ott volt a helye a bogárdi kolbásztöltõ-fesztiválon, a borverse-
nyeken arany minõsítésû boraival öregbítette a lajoskomáromi szõlõhegy hírét. A harmo-
nikáját hát végleg letette.
Emléke elõtt régi barátom, a Fejér Megyei Hírlapból ismert újságíró kollégám, Csató Jó-
zsef nekrológjával tisztelgünk.

Hargitai Lajos

Wanderer Géza (1944–2019)
Sajnos megint egy rossz és lesújtó hírt kap-
tam: lajoskomáromi otthonában novem-
ber 17-én elhunyt WANDERER GÉZA
PÁL kiváló pékmester, közéleti személyi-
ség, aki egy csaknem kétszáz éves pékdi-
nasztia tagjaként látta meg a napvilágot
1944. január 31-én. Természetesen õ is ezt
a szakmát választotta élethivatásául, ame-
lyet magas szinten mûvelt az elmúlt évtize-
dekben. Az Ozorai úti pékségébõl kikerült
kenyér és péksütemény fogalommá vált a
környéken. Nagyon sok helyre szállítottak
nap mint nap. Nyugdíjba vonulása után fia,
ifjú Wanderer Géza vette át az üzem irá-
nyítását, aki szintén letette a mestervizsgát
és tovább fejlesztette a terméklistát, példá-
ul a közkedvelt Géza kaláccsal.
Géza bátyánk a szakmában és a közélet-
ben végzett tevékenységéért számos elis-
merést kapott. Székesfehérváron a Szak-
ma Kiváló Mestere, Budapesten pedig Ki-
váló Kisiparos Oklevélben részesült. A
mestervizsga-bizottság elnökhelyettese-

ként a Dunántúlon tíz évig vizsgáztatott.
2003-ban Lajoskomárom Nagyközség
díszpolgárává választották a település éle-
tében végzett több évtizedes képviselõi,
valamint a civil szervezetek és az egyházak
érdekében végzett önzetlen mecénási te-
vékenységéért. 2007-ben kiérdemelte a
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra Életmûdíját is.
Kiváló asztalitenisz-játékos is volt, hosszú
évekig a sportszövetség elnökségi tagja.
Kedves, segítõkész személyisége nagyon
hiányozni fog!
Temetése 2019. november 22-én, pénte-
ken, 14 órakor volt Lajoskomáromban.
Búcsúztak tõle szeretett családtagjai, ba-
rátai, kollégái.
Nyugodjék békében! Emlékét kegyelettel
megõrizzük!
Fotók: nyolcezer.hu, feol.hu

Csató József
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Sárbogárdról indult
irodalomtörténész

100 éve született Markovits Györgyi iroda-
lomtörténész, könyvtáros, az irodalomtu-
dományok kandidátusa. 1919. november
22-én látta meg a napvilágot Sárbogárdon
(a mai Kulcs Patika – korábban Rézkígyó
gyógyszertár – mögött élt a család), és
1985. március 7-én hunyt el Budapesten
(leukémiás volt). A Farkasréti temetõben
helyezték örök nyugalomra.
Szüleit (Markovits Áron állatorvost és De-
utsch Erzsébetet) Sárbogárdról Ausch-
witzba deportálták, ahonnan nem tértek
vissza. Testvérei: Markovits Pál állatorvos
(1917–2006) és Markos (Markovits) Mik-
lós filmrendezõ, forgatókönyvíró (1924–
2000).
Bentlakásos intézetben, az Erzsébet Nõis-
kolában kapott kitûnõ oktatást, a mai Va-
kok Intézetében lakott. Aztán varrni ta-
nult, majd késõbb kozmetikusi képesítést
szerzett. 1945–1946-ig Temesváron élt.
Ott ismerte meg elsõ férjét, a szociálde-
mokrata Lieblich Pál mûvészt, akit azon-
ban igazolvány-hamisítások miatt 1944-
ben elfogott a Gestapo, és többé nem lát-
ták. Györgyi 1947-ben házasodott össze
Kocziha János mérnökkel, a Széchényi
Könyvtár párttitkárával. Két gyermekük
született: Zsuzsanna (1955) és Miklós
(1957). Majd elváltak, és Györgyi harmad-
szor is férjhez ment.
1946–49-ig adminisztrátor volt a Ma-
gyar–Szovjet Olajmûveknél. 1949-tõl az
Országos Széchényi Könyvtár munkatár-
sa. 1952-ben francia–magyar szakos kö-
zépiskolai tanári diplomát szerzett. 1957-
tõl nyugalomba vonulásáig (1983) a Zárolt
Kiadványok Tárának osztályvezetõje volt.
Fõként a két világháború közötti betiltott
sajtótermékek történetével foglalkozott.
Kollégája, Somogyi Pálné így emlékezik
Rá:
„… ahhoz a könyvtárosnemzedékhez tar-
tozott, akik életük végéig hûségesek ma-
radtak a nemzet könyvtárához. Élete tör-
ténelmünk viharos, sorsfordulókkal, örö-
mökkel és aggodalmakkal tele évtizedeit
ölelte át. Ifjúkora múltunk egyik legsöté-
tebb korszakára esett: szüleit elhurcolták,
de mindezen évek után is volt ereje hinni
egy új világban. Elveinek tisztasága, szi-

lárdsága és az elkötelezettség, amelyhez
hû maradt, példamutató lehet. Ezek az
évek tették talán, hogy különös érzékeny-
séggel állt minden elesett és kiszolgáltatott
ember mellé, hogy soha haragot és indula-
tot nem hordott szívében, de harcolt min-
denfajta megkülönböztetés és elõítélet el-
len.
Kora ifjúságától élt benne a könyv szerete-
te, a tudásvágy és hallatlan szorgalom.
Hinni tudott abban, hogy amit tesz, amit
megalkot, azzal segít. Noha nem tartozott
közvetlen feladatai közé, kutatásai és be-
szerzései során a könyvtár értékes doku-
mentumokkal gyarapodott. Errõl a mun-
káról mondta: „Minden érdekelt, ami a ke-
zembe került, amirõl olvastam, vagy kuta-
tótól hallottam, de nem ismertem.” Általa
került Hírlaptárunkba Radnóti Miklós 19
évesen szerkesztett folyóirata, az „1928”.
Gyarapodott a könyvtár gyûjtése során el-
lenállási lapokkal, melyeket a háború ide-
jén illegálisan terjesztettek; õ hozta haza
Kassák „Álláspont” címû prózai munká-
ját. Két kézzel gyûjtött, és adott is tovább
azonnal. Pontos, fegyelmezett és rendsze-
retõ volt, ezt környezetétõl is elvárta. A
dossziék, melyek évek gyûjtéseit tartal-
mazzák, ott sorakoznak ma is a kézikönyv-
tár polcain. Hozzá nem fordulhatott senki
sem anélkül, hogy tanácsot, segítséget ne
kapott volna. A szakma ezt tudta róla. Ke-
resték itthonról és külföldrõl egyaránt.
Kutatásai nyomán felszínre kerültek Illyés
Gyula, Radnóti Miklós, Kassák perei, Kár-
olyi Mihály, Déry Tibor, Lengyel József ki-
tiltott munkáinak sora, több ismeretlen
írás került napfényre Bálint Györgytõl,
Nagy Lajostól, Móricz Zsigmondtól. Köz-
leményeinek számát felsorolni is nehéz, je-
lentõségüket a kritikusok egybehangzóan
méltatták. Könyveket írt, bibliográfiákat
szerkesztett, szótárakon dolgozott, doku-
mentummûsorai és elõadásai hangzottak
el a rádióban. Írók, költõk elmúlt évtize-
dek alatt elfeledett, vagy nem ismert írása-
it kutatta fel. Zelk Zoltán 1970-ben az Új
írásban köszöni meg a hozzá juttatott, ed-
dig ismeretlen Gelléri Andor-írásokat.
Azt írja: „...hogy most ismertté válnak, az
Markovits Györgyinek, a két világháború

közötti magyar irodalom jó szemû böngé-
szõjének érdeme.” Lengyel József az Élet
és Irodalom egyik számában nyílt levelet
intézett hozzá: „Levél a kutatóhoz! Ked-
ves Markovits Györgyi! Hálásan köszö-
nöm áldozatos kutatómunkáját!” Illyés
Gyula köszönõsorait is õrizte.
Könyvei, rádiómûsorai nívódíjakat kap-
tak, hatvanévesen a Munka Érdemrend
arany fokozatával tüntették ki, mégis jogos
a kérdés: ismerte-e, értékelte-e õt igazán
környezete?”

Fõbb mûvei:

Magyar pokol: A magyarországi fehérter-
ror betiltott és üldözött kiadványok tükré-
ben (Budapest, 1964)
Üldözött költészet – Kitiltott, elkobzott,
perbe fogott kötetek, versek a Horthy-kor-
szakban (Budapest, 1964)
A cenzúra árnyékában – Dokumentum-
gyûjtemény (Tóbiás Áronnal, Budapest,
1966)
„Terjesztését megtiltom!” (A két világhá-
ború közötti korszak üldözött sajtója) (Bu-
dapest, 1970)
„A szavak megmaradnak” – Az európai el-
lenállási mozgalmak irodalmának bibliog-
ráfiája (Eger, 1975)
Hazatért szövegek – Magyar emigráns an-
tifasiszták írásai 1919–1945 (Budapest,
1975)
„Amíg szívünk dobog…” – Válogatás a
szocialista irodalomból 1932–1944 (Buda-
pest, 1975)
A magyar írók harca a cenzúra ellen
(1919–1944) (Budapest 1985)
Internetes források: wikipedia, arcanum,
nevpont, centropa

Összeállította: Hargitai–Kiss Virág

1943-ban Temesváron elsõ férjével

ADJ VÉRT ÉS ÉLETET MENTESZ!
November 18-án a Sárbogárd SE adott otthont az ingyenes szûrõvizsgálatnak és a vér-
adásnak a sárbogárdi sportpálya aulájában. Köszönjük a megjelent véradóknak a se-
gítséget!

Sárbogárd SE
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Kurdisztán: Állam az államban
4. rész

A kurdok múltja és jelene pontosan olyan
bonyolult, mint a világûr: lehetetlen kiiga-
zodni rajta.
Sok kurd õseinek tekinti a médeket, akik i.
e. 612-ben Asszíria fõvárosát, Ninivét el-
foglalták. Ámbár jóval elõbb, már i. e.
2250-bõl is van feljegyzés a fékezhetetlen
vad kurtik országáról, Kardakáról.
Jelenleg körülbelül 35 millió kurd nemze-
tiség él Törökország, Szíria, Irán, Irak és
Oroszország hegyekkel borított határvidé-
kén indoeurópai nyelvvel, kiterjedt iroda-
lommal és õsi szokásokkal. Letelepült he-
lyük fontos kereskedelmi útvonalak, stra-
tégiai jelentõségû szorosok csomópontja,
és ezek birtokáért folyt a törzsek, nemzet-
ségek háborúja. Az arab hódítások nyo-
mán átvették az iszlám vallást. Ezen belül
is többnyire szunniták, bár léteznek közöt-
tük siíták és az „ördögimádónak” neve-
zett, sajátos szektához tartozó jezidik.
A leghíresebb kurd Szaladdin volt, aki a
12. században élt. Kiváló hadvezér és ál-
lamférfi, aki dinasztiát alapított Egyiptom-
ban, és 1187-ben legyõzte a keresztesek 60
ezer fõnyi hadseregét, visszahódítva a
muszlimoknak Jeruzsálemet. A mongol
hódítás vándorútra kényszerítette a kur-
dok nagy tömegét – így bukkant fel a kö-
zépkori Algériában két kurd törzs. Ötszáz
évvel ezelõtt az oszmán törökök lettek a
térség urai hosszú idõre. Megkezdõdött a
török–perzsa háborúk sora, s a kurdokat
mindkét fél kihasználta a másik ellen: a
szunnita kurdok a Magas Portát támogat-
ták, aminek fejében jelentõs autonómiá-
hoz jutottak, míg a siíták a perzsák oldalá-
ra álltak. A kurdok addig voltak fontosak,
amíg tartott ez a konfliktus – 1639-ben
megszületett a tartós határegyezmény a

két birodalom között, s ezzel végleg ketté-
szakadt Kurdisztán.
A kurdok az õsi Ninive felfedezõjének,
Austen Henry Layardnak köszönhetik eu-
rópai ismertségüket, aki alaposan tanul-
mányozta a kurdok életét. „Páratlanul
vendégszeretõk, a törzsön belül a legszigo-
rúbb erénykódex érvényesül (bár azon kí-
vül nem), asszonyaikat egyenjogú társnak
tekintik, kényszerbõl földmûvesek és állat-
tenyésztõk, de szívvel–lélekkel harcosok, s
minden vagyonnál többre tartják fegyve-
rüket és vitézségüket.” Layard úti beszá-
molója 1885-ben jelent meg német fordí-
tásban, és ugyanabban az évben látott

napvilágot Karl May egyik regénye is: A
vad Kurdisztánon át.
A Magas Porta hosszú idõn át egymás el-
len uszította a kurdokat és az örményeket,
így az 1915-os iszonyatos örmény népirtás-
ban jelentõs szerepet játszottak a kurdok
is. Az angoloknak kapóra jött volna egy
olyan kis kurd állam, amely a moszuli olaj-
mezõk körül terül el London ellenõrzése
alatt, ám Törökország rovására. Aztán jött
Atatürk, aki a kurdokat erõszakosan törö-
kösítette, ezzel véget vetve az örökös lá-
zongásaiknak. Már 1923-ban megtiltották,
hogy a kurdot hivatalos nyelvként használ-
ják a kurdok lakta területeken, és elrendel-
ték a kurd falvak nevének törökösítését is.
Török tanítókat helyeztek a kurd falvakba,
akiket a helyiek sokszor elüldöztek, vagy
megöltek. Nemsokára maga a „kurd” szó
is tabu lett, helyette a „hegyi török” kifeje-
zéssel kellett élni, ami abszurdum, hiszen a
török és a kurd nyelv olyan távol áll egy-
mástól, mint a magyar és a román. Olyan
ez, mintha az erdélyi magyarokat „hegyi
románoknak” neveznénk.
A csalódott kurdok 1925-ben fölkeltek, de
iszonyú mészárlás után Atatürk mégis el-
nyomta õket. 1930-ban az Ararát környé-
kén egyesülésre vágyó kurd csapatot ismét
leverték, nagy mészárlások kíséretében.
1979-ben Öcalan megalapította a marxista
elveken nyugvó Kurd Munkáspártot
(PKK) azzal a céllal, hogy kivívja a kurdok
függetlenségét és új országot alapítson.
Öcalan azóta is börtönben ül, és a pártját
mint terrorszervezetet tartják számon. A
kurdok egyébként a török társadalom min-
den szintjén megfordulhatnak, csak ne
politizáljanak.
Szíriában a kurdok sosem kaptak önren-
delkezési jogot, legtöbbször üldözték õket.
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Nem vállalhattak magas pozíciókat, nem
tanulhattak az anyanyelvükön (ebben a
térségben a kurmancsi változaton) és má-
sodrangú polgárnak tekintették õket.
2014-tõl Szíria északi részén autonóm te-
rületet harcolhattak ki maguknak azáltal,
hogy elûzték onnan az IS-csapatokat.
Afrin város környékére azonban 2018-ban
Asszad seregei támogatásával és orosz lé-
gierõkkel a törökök is bevonultak. Pár hét-
tel ezelõtt pedig a török hadsereg (türk-
mén és arab nemzetiségûekkel vegyítve)
megszállta a török–szíriai határon elterü-
lõ, kiterjedt kurd területet, hogy ezzel is
csökkentsék egy független szíriai Kur-
disztán kialakulásának lehetõségét, ami a
„Rojava” nevet viseli. Asszad, hogy vissza-
szerezze a kurdok által elfoglalt területeit,
szívesen mûködik közre mindenkivel, aki
ebben a segítségére lehet. Törökország
talpában pedig már évtizedek óta óriási
tüske a keleti, kurdok lakta országrészük,
és a fenyegetõen, rövid idõ alatt kifejlõdött
szíriai „Rojava”.
Iránban a kurdok viszonylagos szabadsá-
gukat akkor vesztették el, amikor Reza
Khan Pahlavi ezredes 1921-ben puccsal
megdöntötte a királyi dinasztiát, majd
1925-ben kikiáltotta magát sáhinsahnak, a
királyok királyának. Központi hatalomra
törekedve betiltotta a kurd nyelv és viselet
használatát. Ez ellen indult harcba a kurd
„Robin Hood”, Iszmail Szimko, akit
1930-ban a perzsák megöltek. 1941 nyarán
szovjet és brit csapatok szállták meg Iránt,
megfosztották a trónjától a németbarát sa-
hot, így az amerikai fegyverszállítás gördü-
lékenyen mehetett. A kurd nemzeti törek-
vések hívei immáron szabadon szervez-
kedhettek a szovjet védõszárnyak alatt.
1942-ben Mahabadban körvonalazódott
egy egységes kurd állam gondolata, ami
késõbb rövid idõre meg is valósulhatott.
Észak-Irak hegyes-völgyes részén, a ke-
resztény asszírok között mindig is éltek
kurdok. Itt is ugyanúgy üldözték õket, fõ-
leg Szaddam idejében (lásd a vegyi fegyve-
res támadást 1988-ban, amit nálunk nem
vertek nagydobra).
Folytatom.

Gulyás Ibolya

VASÁRNAP DÉLELÕTT
Ma nem csinálunk semmit. Milyen nap van? Pillantás a naptárra: Krisztus Király vasár-
napja. Elnyúlunk a fotelban, bekapcsoljuk a rádiót. Kinn gyönyörû, november végi nap-
sütés, ajándék az élettõl. A fák színpompájának kimondhatatlan a gazdagsága. A rádió-
ban valaki Krisztus Király országáról beszél, hogy az milyen. Muszáj odafigyelnem. Ta-
lán a beszélõ hangja különös. Mert sokféle beszédhang létezik. Alighanem több, mint
ahányféle arc. A legtöbb beszélõ személytelen hangon szól. Minek erõltesse magát? Az a
fontos, hogy megértsék. A köznapi beszéd olyan, mint a vonat zakatolása, vagy az esõ-
cseppek kopogása a bádogtetõn. Van azonban, amikor a hang átforrósodik, tele lesz
élettel. A Krisztus Király országáról beszélõ hitszónok hangképzése egy emelkedett lel-
kiállapotot fejezett ki. Már maga a mély fekvésû, zengõ hang megragadott. Az érze-
lemteli artikuláció. Hittem neki, mert olyan belsõ meggyõzõdéssel szólt, hogy nem volt
okom kételkedni. „Krisztus Király országában a párok nem lesznek hûtlenek az esküjük-
höz, amelyet az oltár elõtt megfogadtak” – mondta többek között. Aztán: „Krisztus Ki-
rály országában az emberek nem alkotnak ellenséges csoportokat, nem lelik örömüket a
gyûlölködésben.” Vagy: „Krisztus Király országában nem gyártanak fegyvereket, sõt a
meglévõket is megsemmisítik, mert a fegyver a Sátán alkotása.”
És más ilyen lehetetlenségek. Krisztus Király országa nem létezik. Mondjuk: talán a lel-
künkben. Jó volna, ha a valóságos országok ilyenek lennének. Mennyivel jobb volna az
élet! Nem igaz, hogy egy templomban ilyen ihletetten lehet beszélni az emberiség telje-
sülhetetlen álmáról! És nem igaz, hogy létezik ilyen zseniális reverendás! Reveren-
dissimus (magyarul tiszteletre legméltóbb). Ki ez? Valami nagy püspök, érsek, apát? Ez
a beszélõ úgy tud fokozni, szünetet tartani, hangsúlyozni, ahogy csak a legjobb színészek.
És ami a legfõbb: a hit egy eszme igazságában, ez adja a beszéd aranyfedezetét. Ezt nem
lehet tanulni, erre születni kell. A hangja fiatalosan zeng, remélhetõleg nem részesült a
kommunizmus papüldözésében. Én, koromnál fogva, jól emlékszem arra a feneketlen
gyûlöletre, amelyet a Rákosi-kor szított a „csuhások” ellen, a kollégiumi ifjúságot szabá-
lyosan uszították. A több évszázados szerzetesrendeket szétzavarták, a fõpapokat kínzó-
kamrába zárták, verték, megölték. Párttag, tanár, közhivatalnok nem tehette be a lábát
egy templomba, azt a diákot, aki merészelt beiratkozni hittanra, folyamatos nyomás alá
helyezték, továbbtanulása elé akadályokat gördítettek. Tulajdonképpen nem lehet tud-
ni, hogy ezt miért csinálták. Hiszen a kereszténység a jót hirdeti, a Tízparancsolat ellen
nem hozható fel racionális érv. Azt hiszem, valahol a lelkük mélyén gyûlölték, ellenség-
nek tekintették a népet, mert tudták, hogy a tömegek vallásosak.
Megvártam, míg a rádióban véget ér a mise, hátha bemondják, ki volt a szónok. Bemond-
ták. Egy Tisza menti kisváros plébánosa volt. Álmélkodhattam.

L. A.

Belógó ágak

Sárbogárdon, a Nap utca keleti felén van egy elhanyagolt, rendetlen udvar, melybõl a bo-
zót ágai egyre jobban benyúlnak az utca közlekedési útvonalába, megkarcolva az autó-
kat, veszélyeztetve a biciklisek, gyalogosok szemének és testének épségét. Kéretik a
tulajdonosnak visszanyesni a bokrokat!

HKV
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Lourdes – A Szûz Anya
„kórháza” zarándoklat

3. rész

Ez a nap – idegenvezetõnk jóvoltából – egy
meglepetést is tartogatott számunkra.
Csoportunk ugyanis – zarándokcsoport-
hoz illõen – igen fegyelmezett volt a reggeli
indulások és a pihenõkben való határidõk
betartása tekintetében. Ezért is nyílt lehe-
tõség egy elõre nem tervezett program
beiktatására, amirõl Tünde számol be.
Tünde: – Nagy rajongója vagyok a kosztü-
mös filmeknek; több középkori szent, pl. As-
sisi Szent Ferenc és Jeanne d’Arc közel áll
hozzám, így igencsak megdobogtatta a szí-
vem a felbukkanó Carcassone városa. Igazi
idõutazás volt belépni a kapuin. A várost
ugyan nem lakják (a filmeseknek köszönhe-
tõen ilyen ép), de házai aljában kézmûves-
portékák bõsége kínálja magát. A legmé-
lyebb benyomást a félméteres csokoládé- és
sütihalmok tették rám – persze provence-i
fûszerekbõl sem volt hiány. Már a várkapu-
nál is fotóztam félelmetes vízköpõket, azon-
ban a templomhoz is helyeztek belõlük bõ-
ven. Döbbenet volt a „díszletváros” utcájáról
belépni a templomba, mely igencsak igazi.
Hatalmas, gótikus ívek alatt találtuk magun-
kat, melybe hihetetlen gondossággal meg-
munkált üvegablakokon keresztül áradt be a
fény. Pl. a Szûzanya szobra fölött Jessze
vesszeje „nõtt”, Jézussal a tetején, majd az
ablak csúcsa felé a Szentlélek kiáradásával
és az apostolokkal tetõzött. Különös érzés
volt ebben az ezeréves templomban kezünket
imára kulcsolni – egy kisdedet szoptató má-
riás kárpit mögött a szentségi kápolnát is

felfedeztük. Jólesõ idõutazásunk után bele-
feledkezhettünk a Pireneusok hegyláncának
látványába, ahol már havas csúcsok is felsej-
lettek.
Késõ délután, amikor megpillantottuk
Lourdes-ot, „megdobbant a szívünk az ün-
nepi örömtõl”. Itt vagyunk! Ide készültünk
és most is ideértünk! Szálloda, becsek-
kolás. Alig vártuk, hogy a jelenés helyszí-
nére érkezzünk. 800 méter séta és ott vol-

tunk, ahol Szent Bernadett térdelt a Szep-
lõtelen Fogantatás elõtt. Többünk szemé-
ben láttam megjelenni az öröm és a meg-
hatottság könnyeit. Ez itt Égi Édesanyánk
megjelenésének helye. Fontosnak tartotta
és megtisztelt bennünket 161 éve azzal,
hogy látható alakban megjelenjen Berna-
dettnek, és e kislány által szóljon az egész
emberiséghez. Nemcsak a katolikus ke-
resztényekhez akart és akar szólni a Szent
Szûz, hanem minden emberhez. Nem
mond újat, vagy fõleg nem mond mást,
mint Jézus Krisztus, hanem megerõsíti
Szent Fiának tanítását és emlékeztet rá
majd’ kétezer év távlatában. A Szûz Anya
Krisztusra mutat Lourdes-ban és minde-
nütt, minden korban. Itt is ez történt. Sza-
vainak lényege a kánai menyegzõ óta sem
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Ünnepre hangoló
Ünnepre hangoló délutánra hívogatta az evangélikus gyülekezet
a gyermekeket sárbogárdi gyülekezeti központjába, a Baross ut-
cába november 23-án, szombaton délután. Közös éneklést és
aranymondás-tanulást követõen lehetõség nyílt fából és fonalból

betlehemi csillagot készíteni, mézeskalácsot díszíteni (és kóstol-
ni), papírból a karácsonyi ünnephez kapcsolódó alkotást létre-
hozni. Születtek is bõséggel szebbnél-szebb munkák, amiben se-
gédkezett az aprónépnek Lapusnyik Zsuzsanna, Nochta Melin-

da, valamint Váraljainé Melis Orsolya lelkész asszony és Váraljai
Péter gondnok. Az elmélyült tevékenység közben és után jólesett
a szívesen kínált inni- és ennivaló.

HKV

változott: „Bármit mond nektek [Jézus], tegyétek meg!” (Jn 2,5)
Ezt a jelenetet ábrázolja a bazilika homlokzatának egyik gyönyö-
rû mozaikképe is.

Késõ délután lehetõségünk volt megismerkedni a szent hellyel.
Errõl Tünde számol be:

Tünde: – Szinte futottunk, „lángolt a szívünk”, hogy minél elõbb a
barlanghoz érjünk. A hatalmas térre lépve megtorpantunk: monu-
mentális épületkomplexum tárult elénk. Letisztult, ám mégis sugár-
zó. Mindenfelé emberek – rengeteg gyerek! Cserkészek, iskolások
gyülekeztek százával a szentmisére. Örvendtünk a látványnak, de
siettünk, mert Valaki várt… Megpillantottuk a barlangot, az elõtte
lévõ 3 méteres óriási gyertyatartót és a helyet, ahol embernagyságú
szobor áll, a helyet, ahol a Szép Hölgy állt egykor… Beálltunk a sor-
ba, mely szelíden, némán haladt, s bekanyarodott a barlang zegzu-
gába – megérintettük a falat, éreztük a csörgedezõ vizet és a hely
„sugárzását”. Meghatottan álltunk a szent helyen. Láttuk a forrást,
melyet Bernadett lelt, s követve folyását láthattuk a mára kiépített
csapokat, ahol vételezni lehet belõle. A folyón több híd ívelt át, me-
lyen átkeltünk, s ámulva figyeltük a gyertyagyújtóhelyeken égõ gyer-
tyák százait. Csendben barangoltunk, de mégis beszélgettünk. Be-
tértünk egy templomba, mely 5.000 embert képes befogadni. Egysze-
rû, puritán, ám középen ott a kereszt Krisztussal, aki az Oltári-
szentségben nekünk adja azóta is önmagát újra és újra… A templom
oldalában egy kis kápolna bújik meg, ahol állandó szentségimádás
folyik. Kicsit térdre ereszkedtünk itt is. Majd a X. Piusz-bazilika felé
igyekeztünk, melynek bejárata inkább emlékeztet aluljáróra, mint
templomra, ugyanis a 25.000 ember befogadására alkalmas templo-
mot a föld alá építették. Emberek százai voltak ott a legkülönbözõbb
népekbõl és szentségimádást tartottak. Épp konstatáltuk az ese-
ményt, amikor egy monstrancia jelent meg arcunk elõtt, mely egy
áldást adó kézben volt. Erre tényleg nem számítottunk. A templomot
körben kb. 2 méter magas molinók díszítették, melyek szenteket áb-
rázoltak. Boldog IV. Károly, utolsó királyunk is köztük volt.

Folytatjuk.
Kanyóné Somogyi Tünde hittanár,

Semegi Józsefné EHF-szaktanácsadó,
Varga László EHF-szaktanácsadó
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Szeretettel meghívjuk és várjuk Önöket

A FOGYATÉKKAL ÉLÕK
VILÁGNAPJA alkalmából
tartandó ünnepségünkre.

Helyszíne: József Attila Mûvelõdési Központ,
Sárbogárd, Hõsök tere 3.

Idõpontja: 2019. december 4. 10.00 óra

Program:

Ünnepi mûsor
– Ünnepi köszöntõk
– A sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakisko-
la és EGYMI tanulóinak elõadása
– Szabó Zsuzsanna – ének
– Szakács Zsóka – vers
– A TenDance Tánccsoport és a Tehetség Mûvészeti Iskola
táncosai
– A Sárszentmiklósi Általános Iskola Pityer énekhármasa
– A martonvásári Pápai Ágoston Általános Iskola, Készségfej-
lesztõ Speciális Szakiskola és Kollégium tanulóinak elõadása
A Mikulás megajándékozza a gyerekeket
Vendéglátás
Ha szüksége van szállításra Sárbogárd közigazgatási területén
belül, hívja a 06 (25) 520 260-as, vagy a 06 (25) 508 970-es tele-
fonszámot.
A rendezvény szervezõi: Sárbogárd Város Önkormányzata,
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintéz-
ménye
A rendezvény fõ támogatói: Sárbogárd Város Önkormányza-
ta, Csipike Egyesület, SESZI, Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat

Takácsné Koncz Zsuzsanna,
az FMPSZ Sárbogárdi Tagintézmény igazgatója

Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere

KÜLTÉRI BETLEHEM –
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszü-
lött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala.”

(János elsõ levele 4,9)

Szeretettel meghívunk mindenkit

ADVENT VASÁRNAPJAIN
a sárbogárdi városháza elõtti térre 18 órakor

KÖZÖS ÜNNEPI
GYERTYAGYÚJTÁSRA

Sárbogárd önkormányzata és a helyi felekezetek nevében!
Közremûködnek:
december 1.: Sárbogárd–Sárszentmiklós Evangélikus Egy-
házközség
december 8.: Sárbogárdi Református Egyházközség
december 15.: Sárszentmiklósi Református Egyházközség
december 22.: Sárbogárd–Sárszentmiklósi Római Katolikus
Egyházközség

Dr. Sükösd Tamás polgármester, dr. Venicz Anita jegyzõ,
Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész
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Iciri-piciri mackóbirodalom
Piciny mackóvilágba csöppenhetünk a Telegdi Ágnes írónõ (eredeti végzettsége szerint gyógypedagógus) gyûjteményébõl a Madarász
József Városi Könyvtárban nyílt kiállításon. Van itt ezernyi csöpp berendezési tárgy: csészék, ceruzák, szerszámok; hangulatos szobák,

konyha, cukrászda, téli táj, iskola – s mindegyik-
ben mackók tesznek–vesznek. A sokdimenziós
életképek megtekintése elõtt Telegdi Ágnes
Barnabás mackó otthonába és Mackó Mikulás
birodalmába röpítette a Kossuth Zsuzsanna Is-
kola tanulóit, majd a Sárbogárdi Zengõ Óvoda
óvodásait. A tanulságos mesét diaképekkel is
színesítette. Aztán csodák csodája, Mikulás se-
gédeivé változtak a könyvtárosok és Ágnes, s
ajándékokkal lepték meg a gyermekeket. A je-
les vendég cserébe csupán annyit kért, hogy
énekeljenek neki néhány dalt a csemeték.

A kiállítás január 18-áig tekinthetõ meg – nem
csak gyermekeknek!

Huszárné Kovács Márta

FOROGTAK
A LAPOK

Hatodik, õszi kártyapartiját rendezte november 23-án, szomba-
ton a Mozdulj a Városért Egyesület az ulti kedvelõi számára az
Amadeus étterem emeletén. 33-an foglaltak helyet az asztaloknál

(Cecérõl 3, Sáregresrõl 2, Bakonykútiból 1, Csókakõrõl 1, Sárbo-
gárdról 6, Székesfehérvárról 1, Mágocsról 4, Mezõfalváról 7, Du-
naújvárosból 1, Dégrõl 1, Mezõszilasról 3, Abáról 2, Agárdról 1 fõ
érkezett) és rutinosan forgatták a lapokat. A játék közbeni felfris-
sülésrõl, pogácsáról és ásványvízrõl a szervezõk gondoskodtak, az
ebédrõl pedig az étterem. Most az egyesület elnöke, Fodor János
is beszállt a „csatába”, így nemcsak a feladatokból vette ki a ré-
szét, hanem a jó hangulatú közösségi élménybõl is.
Az eredményes játékhoz tudásra és szerencsére egyaránt szüksé-
ge volt az indulóknak. Fortuna ezúttal az I. helyezett Meixner
György (Székesfehérvár), a II. helyezett Márkus Imréné (Agárd)
és a III. helyezett Héder Tibor (Mágocs) mellé szegõdött.

Hargitai–Kiss Virág

Köszönetnyilvánítás

A VI. Sárbogárdi Ultiparti sikeres megszervezése és lebonyolí-
tása érdekében végzett segítséget, támogatást tisztelettel kö-
szönjük az alábbi szervezeteknek és magánszemélyeknek:

Bogárd és Vidéke szerkesztõsége, Sárréti Híd szerkesztõsége,
Fodor és Molnár Kft., Amadeus étterem dolgozói, Rostás Pé-
ter, Hegedûsné Bereczk Erzsébet, Kelemen házaspár, Fent
Gyõzõ, Nagy Beáta, Rigó József, Tengler Mariann, Oláh Gi-
zella, Fodor János.

A Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Állatorvosi ügyelet

2019. december
November 30–december 1.: dr. Pátzay
József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06
(30) 639 3977;
december 8.: dr. Zámbó Csilla, Sárbo-
gárd–Kislók, Kossuth u. 24., 06 (30) 287
4652;
december 15.: dr. Bögyös Gábor,
Nagylók, Ady E. u. 1/a, 06 (30) 816 1374;
december 21-22.: dr. Csele István,
Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 993 9404;
december 24-25.: dr. Pátzay József, Sár-
bogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639
3977;
december 26-27.: dr. Zámbó Csilla, Sár-
bogárd–Kislók, Kossuth u. 24., 06 (30)
287 4652;
december 28-29.: dr. Kellner Péter, Sár-
bogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 939
8629.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusz-
taegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Me-
zõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószent-
iván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc
osztályvezetõ járási fõállatorvos

Tisztelt Sárszentmiklósi Lakosok!
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy 2019. december 2-ától a felnõtt-, továbbá a
gyermekorvosi rendelés és a védõnõi szolgálat a szokott régi helyen, a sárszentmiklósi
orvosi rendelõben – a 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 151. szám alatt – történik az
alábbiak szerint:

IV. sz. háziorvosi körzet: dr. Nemes Mária

Telefon: 06 (25) 467 339. Rendelési idõ: kedd 8.00–12.00, csütörtök 8.00–12.00

II. sz. gyermekorvosi körzet: dr. Mányoki Lídia

Telefon: 06 (25) 468 214. Rendelési idõ: hétfõ 8.00–11.30, csütörtök 9.00–11.30, ta-
nácsadás 8.00–9.00

IV. sz. védõnõi szolgálat: Gombos Tímea

Telefon: 06 (70) 3366 984. Csecsemõ-tanácsadás: csütörtök 8.00–10.00
Terhestanácsadás: csütörtök 10.00–12.00

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Szirénapróba december 2-án
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a
Paksi Atomerõmû harminc kilométeres körzetébe esõ településeken ellenõrzik a la-
kossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességét, melynek során a megyé-
ben Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta települé-
seken december 2-án, hétfõn 13.00 órakor csökkentett üzemû (morgató) szirénapró-
ba végrehajtására kerül sor.
A szirénák megszólalása ezekben az idõpontokban csak a rendszer próbája, a lakos-
ságnak semmiféle teendõje nincs.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik)  hívja az E.ON-t:
06(80)200-636. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármesteri hivatalt:
06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Ha a lakásban áramkimaradás van, vagy ha nem ég a gáz:
E-ON áram-hibabejelentõ: Dunaújváros, telefon: 06 (80)20-50-20;
E-ON/DDGÁZ gáz-hibabejelentõ: Dunaújváros, telefon: 06(80)42-42-42

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös tele-
fonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112. Sárbogárdi Rendõrkapitányság: Sárbogárd,
Ady Endre u. 85. Telefon 107, 06(25)460-046

Országos Mentõszolgálat – Sárbogárd Mentõállomás:
Sárbogárd, Ady Endre u. 49. Telefon 104, 06(25)460-086

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy
elütött állati tetemet fedez fel,

hívja Sárközy Károly gyepmestert 06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon. Fejér Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság, Sárbogárd, Túry Miklós
u. 12.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 00(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100. Katasztrófavédelemnél a kéményseprés meg-
rendelése: 1818-as telefonszámon.

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül,
eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Fejérvíz Zrt Sárbogárdi Üzemmérnökség, Sárbogárd, Tinódy u. 146. Telefon: 06
(25)460-101. Hibabejelentés telefonon: 06(80)919-004

Hulladékszállítás:
Sárbogárd, Árpád u. 108., telefon 06(25)508-990; folyékonyhulladék-gyûjtés:
Sárbogárd, Árpád u. 60., telefon 06(25)461-124, 06(30)979-6075; hulladék-
lerakótelep (Kislók): telefon: 06(30)902-2898

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126, 06(25)520-150,
ügyelet: 06(30)552-4904. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos
útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

NAV Fejér Megyei Adóigazgatósága ügyfélfogadás

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, Sárbogárd Hõsök tere 2. Ügyfélfogadás min-
den csütörtökön 13.00–15.00 óráig.

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ:

Székesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).

Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

ABAI RENDELÕINTÉZET – ÜGYELET:
Aba, Felsõkörtvélyes, Káloz, Sárkeresztúr,

Sárszentágota, Sárosd, Soponya: Aba, Dózsa Gy. út 47/d.,
06 (22) 593 010.

Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utol-
só munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.
SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,

Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (70) 370 3104.
Hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától
másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.
CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,

Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30–7.30-ig.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
1. sz. – Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 13.30-16.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

2. sz. – Dr. Csanádi József háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00. Terhestanácsadás csütörtök: 12-14

3. sz. – Dr. Ollmann Anasztázia háziorvos
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. H: 11.30-15.00, K:
11.30-14.30, Sze: 11.30-13.30, Cs: 11.30-14.30, P: –. Szerdán terhes-
tanácsadás 14.30-tól.

4. sz. – Dr. Nemes Mária háziorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339. Kedden 8-12 órá-
ig, csütörtökön 8-12 óráig, terhestanácsadás: 12-13 óráig. Rendel dr.
Nemes Mária (helyettesítõ háziorvos).

4. sz. VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT – Gombos Tímea
Csecsemõtanácsadás: Cs: 8-10 óráig, terhestanácsadás: 10-12 óráig.
Tel.: 06(70)3366 984

5. sz. – Dr. Oroszlány László háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13, P:
8-11.

6. sz. – Dr. Práger Péter Andor háziorvos
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Telefon 06(25)470-007. Rendelési idõ:
H: 10-13, K:13-16, Sze.: 10-12, terhestanácsadás: 12-13, Cs: 10-13, P: 9 -12

Dr. Nemes Mária háziorvos (területi ellátási kötelezettség nélkül)

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. Hétfõ, szerda, péntek: 8-11.30. Csütörtökön terhesta-
nácsadás: 12-13.

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11.30, Cs:
9.-11.30, tanácsadás: Cs: 8-9. Tel.: 06 (30) 573 4908. Sárbogárd, Ady E.
út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, tanácsadás: K:
10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET H-P: 17-7 óráig, P: 12-7 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 7-7 óráig
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104

MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104
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ARCKÉPCSARNOK
Visszaemlékezések a helyi labdarúgásban éveket, évtizedeket eltöltõ játékosokkal a
múltról, az emlékekrõl a pályafutás kezdetétõl a befejezésig. Telefonon sikerült a pályán
eltöltött éveket felidézni az 1970-ben született ZOBÁK PÁLLAL.

A kezdés, mint megszámlálhatatlan ifjú fo-
cistánál, Bruzsa Miklós nevéhez fûzõdik.
A sárbogárdi serdülõcsapathoz való igazo-
lás 1982-re datálódik. A tanár úr hazakerü-
lésével követte edzõjét, és ifistaként már a
Sárszentmiklós csapatát erõsítette. A ser-
dülõ és az ifjúsági csapatban a védelem
tengelyében kapott helyet, és magabiztos
játékával akadályozta meg az ellenfelek
gólszerzési kísérleteit. 1985-ben a Szalai
János edzette felnõttcsapatnál kerettag, és
hamarosan meghatározó játékosa az
együttesnek. A katonai szolgálat ideje
alatt, 1990-ben a Szabó Károly irányította
NB III-as Sárbogárd csapatához került és a
rövid harmadosztályú tagság után a lesze-
relését követõen Vajtára igazolt. A Mikló-
son és Bogárdon eltöltött évekbõl az akko-
ri iskola- és játékostársak, a szép emlékek
kerültek szóba. Hortobágyi Zoli, Zsebõk
Zoli, Halasi Pali, Simon Janó, Emperger
Jani, Gráczer Laci, Sinka Tibi és a nemrég

fiatalon elhunyt Mondovics Laci, illetve az
együtt játszott mérkõzések hangulata, a
mérkõzések utáni közös idõtöltés. Az NB
III-as kiesés után a vajtai sikerek, a megyei
II-bõl az osztályváltás a bajnoki cím meg-
szerzésének emlékét idézte fel pályafutá-
sából. A Videoton korosztályos labdarú-
gói elleni csaták, Takács Lajosékkal meg-
vívott találkozók, a két helyi együttes riva-
lizálása, az ifjúsági tornák hangulata a mai
napig kedves emlékek. A Marton Sándor
edzõsége idején lejátszott, Pécs elleni ta-
lálkozón a két óriási kihagyott helyzetet a
kapussal szemben nem sikerült gólra válta-
ni – a büntetõvel elveszített mérkõzés nem
az örömteli emlékek között kerül felszín-
re. Az évek során a sérülések sem kerülték
el; a Sárszentmiklós megyei II. osztályban
megszerzett bajnoki címe után a térdsérü-
lés a további versenyszerû játék abbaha-
gyását eredményezte. A futballcsuka szög-
re akasztása után még levezetésként az

öregfiúk csapatában és a Fõtéri cukrászda
együttesében a teremfoci-bajnokságában
szerepelt. 2012-ben, az újabb térdsérülés
után már nem tért vissza a pályára, és az
építõiparban a vállalkozását építette és
fejlesztette. Az ötfõs brigáddal végzett te-
vékenységéhez a beszélgetés végén sok si-
kert és sérülésmentes jó egészséget kíván-
tam.

Szántó Gáspár
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Sárbogárd települé-
sen kötelezõ adatszolgáltatáson alapuló mezõgazdasági összeírást hajt
végre.
A felvétel Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program (OSAP) szerinti
nyilvántartási száma: 2219; megnevezése: Egyéni gazdaságok decembe-
ri összeírása, 2019.
Az összeírók november 25-e és december 15-e között keresik fel a min-
tába került, a webes önkitöltéssel nem élõ háztartásokat.
Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbízott, ún. igazolólappal el-
látott kérdezõbiztosok végzik. Sárbogárd városban a kérdezõbiztos ne-
ve: Exner Andrea.
A háztartásokat véletlenszerûen, matematikai–statisztikai mintavételi
módszerrel választották ki. A válaszadás a mintába kerültek számára
kötelezõ, akik adatszolgáltatásukkal hozzájárulnak az agrárium jellem-
zõinek széles körû megismeréséhez.
A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használ-
ják fel. Az egyedi adatokat a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény, valamint az Európai Unió 2016/679 sz. általános adatvédelmi
rendelet (GDPR) elõírásainak megfelelõen kezelik.
A felvételrõl a www.ksh.hu oldal nyújt bõvebb tájékoztatást, és itt teszik
közzé a felvétel eredményeit is.
Köszönjük együttmûködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak
a felmérés sikeres végrehajtásához!

Dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselõ-testület
és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 54. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a képviselõ-testület
rendes üléseit éves munkaterve alapján tartja. A
munkaterv tervezetét a tárgyévet megelõzõ év de-
cember 31-éig kell a képviselõ-testület elé terjeszteni.
Az 54. § (2) bekezdése szerint a munkaterv tervezeté-
nek elkészítéséhez javaslatot kell kérni a város lakos-
ságától is, olyan napirendi pontokra vonatkozóan,
amelyek az önkormányzat feladat- és hatáskörébe
tartoznak.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
– a napirend címét, elõadóját;
– a napirend tárgyalásának javasolt idõpontját;
– azoknak a bizottságoknak a megjelölését, amelyek
az elõterjesztést elõzetesen megvitatják.
Kérem, amennyiben 2020. évi napirendi pont tárgya-
lására vonatkozó javaslata van, azt 2019. december
4-éig szíveskedjen papíralapon, vagy a szervezes2@
invitel.hu e-mail-címen a Sárbogárdi Polgármesteri
Hivatal szervezési csoportvezetõjéhez eljuttatni.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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BÚCSÚ AZ ÕSZTÕL
Befejezték a csapatok a megyei bajnokság-
ban az õszi szezont. A végére a hatodik for-
dulóból elmaradt mérkõzést pótolta a
lajosi és a bogárdi csapat, az U16 csapatai a
13. fordulóval zártak, a nõi csapat pedig
Tatabányára utazott a regionális kupa-
mérkõzést lejátszani. A teljesítmények?
Vereség, vereség, elmaradt mérkõzés.

Téliesített a csapat –
újabb zakó

Lajoskomárom–Sárbogárd
1-0 (0-0)

Sárbogárd: Matócza Dániel – Laták Ber-
told, Kindl Zalán, Paget Olivér Algernon,
Kókány Péter, Luczek Roland, Majláth
Henrik, Gráczer Gergõ, Gyuricza Kornél,
Rodenbücher Tibor, Gráczer Bálint
Cserék: Németh Kristóf, Horváth Zsombor,
Vagyóczki Patrik, Nagy Ármin, Demeter
Dávid, Farkas Zoltán
A hatodik fordulóból elhalasztott mérkõ-
zésen az alacsony színvonal és a kevés el-
képzelés jellemezte a csapatok játékát.
Mindkét csapat sok hibával, pontatlanul
játszott és a kapukra kevés veszélyt jelen-
tettek egymásnak. A vendégek hetek óta
tartó gyenge szereplését a nem túl acélos
hazaiak ellen tovább folytatta és a négy
mérkõzésen elvesztegetett TIZENEGY
pont miatt a középmezõny szürkeségében
tölti a pihenõt. Az elsõ félidõ langyos me-
zõnyjátéka gól nélküli döntetlent hozott.
A szünet után nem változott a játék képe
és meglepetésre a 83. percben a Lajosko-
márom betalált a kapuba. A felezõvonaltól
elvégzett szabadrúgásból elõre ívelt labdát
a védõ furcsa mozdulattal igyekezett hárí-
tani (kifordulva elfejelni a szembõl érkezõ
labdát). A kaputól 17 m-re álló Fodor M.
az elé került játékszert a kapu jobb alsó
sarkába lõtte, 1-0. A sérülések miatt négy
percet hosszabbító játékvezetõ a 94. perc-
ben véget vetett a vesszõfutásnak és a ha-
zaiak négy vereség után megszerzett két
gyõzelemmel sikeres õszt tudnak maguk
mögött. A Sárbogárd a téli szünetben kell,
hogy rendezze sorait a bajnokság megkez-
dése elõtt kitûzött cél elérése érdekében.
Pajor László szakmai igazgató a látot-
takról: Mezõnyfölényünket sajnos nem tud-
tuk gólra váltani. A lelkes hazai csapat kevés

hibáink egyikét kihasználta és ezzel meg-
nyerte a mérkõzést.
Jók: A hazai és a vendégszurkolók, illetve a
játékvezetés.

Tabella

1. Gárdony–Agárd14 12 1 1 55 15 40 37
2. Mór 14 11 1 2 63 14 49 34
3. Baracska 14 8 1 5 33 24 9 25
4. Tordas 14 7 3 4 25 20 5 24
5. Velence 14 6 4 4 22 19 3 22
6. Sárbogárd 14 5 5 4 26 19 7 20
7. Lajoskomárom 14 6 0 8 24 41 -17 18
8. Martonvásár 14 4 6 4 21 15 6 18
9. Sárosd 14 4 6 4 25 30 -5 18
10. Ercsi Kinizsi 14 5 1 8 25 40 -15 16
11. Ikarus 14 4 3 7 18 20 -2 15
12. Bodajk 14 3 5 6 16 30 -14 14
13. Kisláng 14 3 2 9 22 49 -27 11
14. Enying 14 1 0 13 10 49 -39 3

A csapat két arca és
Szalóki mesterhármasa

Sárbogárd U16–Gárdony U16
2-5 (1-1)

Sárbogárd: Horváth Máté – Szabó Martin
Dávid, Hollósi Bence, Sáfrány Alen Zol-
tán, Deák Soma, Suplicz Barnabás, Csõgör
Dávid, Tóth Patrik, Már Zétény, Lakatos
Benjámin, Boda Armand
Cserék: Tóth László, Bruzsa Balázs, Kiss
Csaba András, Keszei Dávid
A múlt heti abai magabiztos gyõzelem
után a három pont megszerzésének remé-
nyében készültek a hazaiak az õsz befejezõ
mérkõzésére. A szervezetten és ügyesen
adogató vendégek szereztek vezetést. Az
5. percben a felezõvonaltól megemelt sza-
badrúgás átszállt a védõk felett. Mészöly
D. rácsapott a labdára és a kapus mellett a
bal alsó sarokba helyezett 0-1. Támadott a
hazai csapat az egyenlítés megszerzéséért
és a félidõ 45. percében siker koronázta az
erõfeszítéseket. A jobb oldalról középre
került átadást Deák S. egy szép csel után 17
m-rõl a bal alsó sarokba lõtte, 1-1. A szünet
után a lélektani elõnyt megszerzõ hazaiak
nem tudtak élni. A 66. percben a szögletrú-
gás után Kovács D. emelt a léc alá, 1-2. A
gól némi zavarodottságot okozott a Sárbo-
gárd soraiban és a 70. percben Szalóki D.
L. a felezõvonalnál kiugrott a védõk között

és 16 m-rõl kilõtte a bal alsó sarkot, 1-3. A
75. percben az újabb Szalóki D. L.-góllal
már háromgólos a Gárdony elõnye. Egy
hazai támadást követõen a vendégek védõ-
vonalából elõre vágott labdával Szalóki D.
L. a védõvel a nyakán a kapuba gyalogolt,
1-4. Újabb öt perc elteltével Szalóki D. L.
megszerezte harmadik gólját és csapata
már az ötösnél tartott. Hosszú indítással
kilépett és Horváth M. felett emelt a
hálóba, 1-5. A 89. percben Suplicz B.
egyéni akcióból szerzett gólja az eredmény
kozmetikázására volt elegendõ.
A hazai csapat rapszodikus szereplése
okainak elemzésére a tavaszig van idõ, és a
kitûzött cél megvalósítása már a kiegyen-
súlyozott szerepléssel is nehezen teljesít-
hetõ.
Jók: Deák S., Már Z., illetve Szalóki D. L.

Tabella

1. Enying 12 12 0 0 98 15 83 36
2. Sárosd 12 9 2 1 57 13 44 29
3. Baracs 12 9 1 2 47 24 23 28
4. Gárdony 12 8 1 3 68 28 40 25
5. Sárbogárd 12 6 2 4 89 36 53 20
6. LMSK 12 6 1 5 54 59 -5 19
7. Ercsi Kinizsi 12 5 3 4 50 27 23 18
8. Polgárdi 12 5 1 6 56 35 21 16
9. DUFK 12 4 1 7 31 36 -5 13
10. Aba–Sárvíz 12 3 0 9 43 72 -29 9
11. L.komárom 12 2 2 8 49 58 -9 8
12. Kisláng 12 2 0 10 26 123 -97 6
13. MIE 12 0 0 12 11 153 -142 0
14. Vajta (kizárva)

Létszámhiány miatt
elmaradt

Tatabánya Sport Club N–Sárbogárd
SE N

A regionális kupa 3. fordulójában a vendé-
gek nem tudtak megfelelõ számú játékos-
sal felállni, így a mérkõzés nem került le-
játszásra. A kérdések a szakmai munkáért
felelõsök elõtt vannak, és tavasszal kerül-
nek megválaszolásra. Gyenge magyarázat
a fiatal csapat és a „mi még most kezdtük
ezt a játékot” kifogás.
A Sárbogárd SE valamennyi sportolójá-
nak jó pihenést kívánok!

Szántó Gáspár

III. ANTAL JÁNOS EMLÉKEDZÕTÁBOR ÉS NYÍLT EDZÉS
Bruzsa Ferenc 7 dan, Szûcs Tibor 6 dan, Németh Attila 6 dan vezetésével

2019. november 30-án, 9.30 órakor
a SÁRSZENTMIKLÓSI ISKOLA

TORNACSARNOKÁBAN.
Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk rendezvényünkre!
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FANTASZTIKUS GYÕZELEM
A LISTAVEZETÕ ELLEN

VAX KE Sárbogárd–Cunder TU Kézisuli VK 23-22 (10-12)
Fejér–Komárom–Esztergom Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság,
8. forduló
Vezette: Csiszár R.–Pergel K.
Sárbogárd: Németh I. (kapus) – ifj. Bodoki 6, Pluhár 1, Gold-
berger 3, Aranyos, Rehák 5, Horváth 6, Szabó J. Zs., Kaló 1,
Suplicz, Kapoli 1, Holló, Zádori, Várady–Szabó
Játékos–edzõ: Suplicz István
Cunder: Prókai, Honrich (kapusok) – Ferenczi 3, Bencze 1,
Boleraczki, Farkas, Ruprecht 8, Karniczki, Hegedüs, Kovácspál
2, Varga 1, Babócsai 3, Verõ 4
Edzõ: Dolezsál Károly
Kiállítások: 6, illetve 8 perc, hétméteresek: 3/3, illetve 4/3
A hétvégén a bajnokság listavezetõjét fogadtuk a Simontornyai
Városi Sportcsarnokban. Egy igazi rangadóra volt kilátás, amihez
szép számú, hangos közönség is dukált.
Jól kezdtük a mérkõzést, 3-1-re vezettünk 4 perc játék után. Vé-
dekezésünk jól összeállt, azonban a 10. percben Várady–Szabó-
nak a bokája ismét megsérült és nem tudta folytatni a játékot. In-
nentõl kezdve ellenfelünk átvette a találkozó irányítását. A játék-
rész második felében hibáinkat kihasználva fiatal ellenfelünk
megfordította a mérkõzést. Volt már 4 gól is a különbség a Cun-
der javára, azonban a hajrában 2-szer is betaláltunk, így szoros
állással mehettünk pihenni az öltözõbe.
A második félidõben sokáig megvolt a 2 gólos különbség a vendé-
gek javára. Folyamatosan loholtunk a vendégek után, nem hagy-

tuk magunkat lerázni. Az utolsó negyedórára pedig összeállt a vé-
dekezésünk, amivel sikerült megfordítani a meccset. Támadás-
ban a hajrára visszaálló Bodoki 3 fontos gólt lõtt. A kapuban Né-
meth Tamás az utolsó 3 percben 7 méterest és ziccert hárított, ez
végül döntõnek bizonyult és 1 góllal megnyertük a meccset.
Nagyszerû gyõzelem, kiváló csapatmunka. A védelem tengelyé-
bõl Várady–Szabó sérülés miatt hamar kiszállt, de sikerült pótol-
ni. Támadásban is volt mindig egy-egy olyan ember, aki tudott
hozzátenni, így mindenki kivette a részét a sikerbõl! 11 ponttal
holtversenyben vezetjük a bajnokságot, azonban rosszabb gólkü-
lönbségünknek köszönhetõen „csak” a negyedikek vagyunk a ta-
bellán. Az utolsó fordulóban a sereghajtó Esztergom–Baj ottho-
nába látogatunk, ahol kötelezõ lesz a 2 pont begyûjtése.
November 30. (szombat) 18.30 óra: Esztergom-Baj–VAX KE
Sárbogárd
A 8. forduló további eredményei:
Martonvásár–Komárom II. 32-22, Kisbér–Velence 38-26, Bics-
ke–Mór 21-31, Rácalmás–Esztergom-Baj 40-22

Tabella
1. Kisbér KC 8 5 1 2 265 224 41 11
2. Cunder TU Kézisuli VK 8 5 1 2 234 204 30 11
3. Martonvásári KSE 8 5 1 2 267 241 26 11
4. VAX KE Sárbogárd 8 5 1 2 234 212 22 11
5. Móri KSC 8 5 1 2 247 226 21 11
6. Rácalmás SE 8 4 1 3 231 224 7 9
7. Velencei SE 8 4 0 4 225 213 12 8
8. Bicskei TC 8 3 0 5 177 211 -34 6
9. Komárom VSE II. 8 0 1 7 188 217 -29 1
10. Esztergom–Baj 8 0 1 7 190 286 -96 1

Felemás mérleg
az U11-eseknél

Az U11-es fiúk vasárnap Mecseknádasdon léptek pályára a gyer-
mekbajnokságban. Az elsõ meccsen a Kalocsai Gézengúzok ellen
talán a szezon legvisszafogottabb teljesítményét nyújtva kaptunk
ki 1 góllal. Sajnos fejben nem voltak ott a pályán a fiúk, ami a vesz-
tünket okozta. A második meccsen a Mecseknádasdot már maga-
biztosabb játékkal sikerült legyõzni. Voltak még itt is jócskán hi-
bák, de a srácok idõnként itt már megmutatták, hogy van fogal-
muk a kézilabdához.
Dolgozunk tovább, az elõttünk álló hétvégén két nehéz meccs vár
ránk U12-ben a Komló és a Simontornya ellen.
Gézengúz UKC–VAX KE Sárbogárd 8-7, Mecseknádasd Sparta-
cus–VAX KE Sárbogárd 8-20

#sbghandball

Rehák Tamás
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GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

ÁLLATGONDOZÓT
keresünk akár – részmunkaidõben is!

06 30 567 4845

Már ELEKTROMOS KERÉKPÁR is kapható
a SPURI KERÉKPÁRSZAKÜZLETBEN!

Sárbogárd, Ady E. út 213.
Telefon: 06 30 425 9736, 06 25 461 837.

Nyitva: keddtõl péntekig 9–17 óráig,
szombaton 9–13 óráig.

APRÓHIRDETÉSEK
Veszélyes fák kivágása, gallydarálás 06 (20) 437 4869

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Kosaras autó bérelhetõ 16 méteres magasságig. 06 (20) 437 4869

Eladó 1442 m2-es, zártkerti ingatlan, külsõ szõlõben, a dunaújvárosi út
mellett. 2/3 szõlõ, kordonos, 1/3 gyümölcsös. Telefon: 06 (30) 520 5783

Sárbogárd belterületén építési telek eladó! 06 (20) 9270 985

Hízók eladók 06 (30) 2341 555

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!

Pályázati felhívás

„ESÉLY A FIATALOKNAK
SÁRBOGÁRDON”

ÖSZTÖNZÕ TÁMOGATÁS
Az ösztönzõ támogatást a város jövõje, lakosságmegtartó ere-
jének növelése és a városba történõ letelepedés ösztönzése
szempontjából kiemelt végzettséggel – létszámhiányos munka-
körök betöltéséhez szükséges végzettséggel – rendelkezõ 18-35
éves személyek nyerhetik el pályázat útján.
Az ösztönzõ támogatás összege bruttó 100.000 Ft/hó, a támo-
gatás keretében a pályázók alkalmazásuk ideje alatt maximum
12 hónap idõtartamra részesülnek az ösztönzõ támogatásban.
A pályázatot személyesen az alábbi címen kell benyújtani:
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15.
A pályázati adatlap, illetve további információk az alábbi lin-
ken keresztül érhetõk el:
http://sarbogard.hu/_user/browser/File/2018/2018_18_rend_.
pdf

Ismétlõdõ esõ, futó záporok,
majd hétvégén lehûlés érkezik
Csütörtökön sokfelé kell számítani ismétlõdõ jelleggel esõre,
futó záporokra, néhol egy-egy zivatar sem kizárt. Délen és ke-
leten megélénkülhet a délies szél. Hajnalban 5-10, délután
8-15 fok között alakul a hõmérséklet.

Pénteken a többször megnövekvõ felhõzetbõl szórványosan
záporok továbbra is elõfordulhatnak, a Dunántúlon és délen
az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet többfelé élénk, észa-
kon erõs lökések kísérhetik. Napközben 9-14 fokot mérhe-
tünk.

Szombaton egy hidegfront miatt az északnyugatira forduló
szelet kísérhetik élénk, erõs lökések, de futó záporok elsõsor-
ban csak délnyugaton és északkeleten alakulhatnak ki, máshol
naposabb idõ valószínû. Napközben 5-9 fokra van kilátás. Va-
sárnap napközben megnövekszik a felhõzet, de csapadék kora
estig még nem valószínû. Északnyugaton erõs lehet a délkeleti
szél. Napközben csak 2-7 fokot mérhetünk.

Forrás: idokep.hu

Közremûködõket keres a NAV
A vállalkozások és a kereskedõk egy egyszerû regisztrációval
bekerülhetnek abba a nyilvántartásba, ahonnan a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) kiválasztja a végrehajtási eljárásai-
ban közremûködõ szervezeteket, kereskedõket. A regisztráci-
óval a vállalkozás része lehet annak a gazdálkodói hálózatnak,
ami a NAV megbízásából elvégez egyes speciális szakértelem-
hez, hatósági engedélyhez kötött feladatokat (takarítás, bon-
tás, hulladék-elszállítás). A sikeresen regisztrált kereskedõk
elsõ kézbõl juthatnak hozzá az árverésre kitûzött romlandó
termékekkel kapcsolatos információkhoz.

A NAV 2018 óta nemcsak a fizetési kötelezettségeket hajtja
be, hanem általános közigazgatási végrehajtóként, közremû-
ködõ gazdálkodókkal végezteti el például a romos épületek
bontását, lakásban felhalmozott szemét elszállítását, vagy épp
az életveszélyessé vált növényzet visszavágását.

Ahhoz, hogy valaki közremûködõként vehessen részt, azaz a
NAV megbízásából, munkadíjért végezhessen bontási, javítá-
si, hulladék-elszállítási, takarítási vagy egyéb feladatokat, re-
gisztrálnia kell a NAV-nál. A regisztrációs adatbázisba minden
olyan, Magyarországon gazdasági tevékenységet végzõ, a köz-
tartozásmentes adatbázisban szereplõ szervezet jelentkezhet,
amely a regisztrációs adatlapon felsorolt teendõkhöz szakérte-
lemmel, hatósági engedéllyel, illetve eszközzel rendelkezik. A
jelentkezõ azt is kiválaszthatja, hogy az ország mely területén
vállalna közremûködést. A névjegyzékbõl véletlenszerûen ki-
választott három szervezettõl kér árajánlatot a NAV, melyek
közül a legkedvezõbb ajánlatot adó vállalkozás kapja meg a fel-
adatot.

Ugyanez a regisztrációs adatlap szolgál a végrehajtási eljárás-
ban lefoglalt, értékesítésre kínált romlandó áruk árveréseirõl
való közvetlen információszerzésre is. A NAV a romlandó dol-
got soron kívül értékesíti, amelyre meghívja a nyilvántartásban
szereplõ közremûködõ kereskedõket.

Regisztrálni mindkét nyilvántartásba elektronikusan a „KSZ
Kérelem a közremûködõ szervezetek nyilvántartásba vételé-
hez” elnevezésû adatlapon lehet. Az eljárással kapcsolatban
további információk az 56. számú információs füzetben talál-
hatók.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság
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